Grenaa IF Fodbold – Bestyrelsesmøde beslutningsreferat
Dato:
Sted:

21/03-2021
Stadion

Start kl.
Slut kl.

19:00
21:14

Deltagere: Frederik Nicolajsen (FN)
Julie Degn Rasmussen (JR)
Thyge Traulsen (TT)
Nicolaj Poulsen (NP)
Gary Taylor (GT)
Afbud:

Gitte Rygaard (GR)
Henning Meisler (HM)
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1.

Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsorden godkendt uden kommentarer
Referat godkendt uden kommentarer med Visma Addo

2.

Debatpunkter
2.1

Bestyrelsens sammensætning

Omrokeringer i bestyrelsens sammensætning
Beslutning:
Julie Degn træder ud af bestyrelsen, hvorefter hendes plads i bestyrelsen overtages af
Thyge Traulsen.
Thomas K. Brink overtager ungdomsformands posten efter Thyge og træder ind i
bestyrelsen.
Talkompagniet ved Christina overtager kassererrollen efter GR, der desværre stopper.
Christina deltager ikke i møder
2.2

Kontingent

Sagsfremstilling
Grundet foreningens økonomiske situation finder bestyrelsen det nødvendig at handle og
se på indtægterne. Kontingentstigningen for U10 til U19 blev nedstemt på
generalforsamlingen, da damesenior rejste nogle problemstillinger i forhold til denne
kontingentgruppe.
Indstilling:
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag om kontingentforhøjelse
for U10 til U19 genstilles.
Der indkaldes ekstraordinær generalforsamling
Forslag: Kontingent for U10 til U19 hæves med kr. 100,- pr. sæson fra kr. 1.200,00 til kr.
1.300
Beslutning
Der besluttes i bestyrelsen, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med et
punkt kontingentforhøjelse for U10-U19.
Dette drejer sig om kontingentforhøjelse for ca. 280 medlemmer
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2.3

Studierabat

Sagsfremstilling
Det er svært at tiltrække udeboende studerende.
Indstilling:
Forslag: Der indføres studierabat på 25% for alle udeboende med et studiekort.
Forslaget indstilles på førstkommende generalforsamling.
Beslutning
Bestyrelsen beslutter, at dette forslag forkastes.

3.

Informationspunkter

Udsendes på forhånd – kort information fra udvalg:
3.1
•

Nyt fra formanden
På baggrund af den indsendte ansøgning om refusion af leder- og
instruktøruddannelse er GIF tildelt et tilskud på 6.375,00 kr.

3.2

FC Djurslandudvalg

Bestyrelsen orienteret
3.3

Seniorudvalg

Bestyrelsen orienteret
3.4
1.

Ungdomsudvalg

Omrokering i ungdomsudvalget. Thyge overdrager ungdomsudvalgsposten til Thomas
Krogh Brink. Thyge ønsker at fortsætte i bestyrelsen

2. Leje af minibus: Ungdomsudvalget indstiller, at ungdomsholdene ved udekampe med
en afstand større end 120 km får mulighed for at leje minibussen i Grenaa Bilcenter.
Brændstofudgifter afholder holdet. Brugen af minibussen modregnes kørepengene for
2 biler for holdet. Difference i omkostning ca. 500 kr./udekamp. Minibussen har en
selvrisiko på 5000kr, selvrisikoen betales af klubben ved skader eller større lejeudgift
kan forholdes med tilsvarende nedbragt selvrisiko.
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3.5

Kioskudvalg

Der er indkøbt en større iPad til kasseapparatet.
Som kan tages med i pølsevognen.
3.6

Sponsorudvalg

Udsat
3.7

Kampfordeler

Klubben arbejder på en løsning med en ny kampfordeler.
Der kommer snart en afklaring fra klubben.
3.8

Materialeudvalg

Udsat
3.9

Banefordeler

Ny træningstider er klar - tak til Brian Baadsby Nielsen for godt arbejde
3.10 GIF Fodboldvenner
Ny mand i spidsen for GIF Fodboldvenner.
3.11

Kattegat Cup

Bestyrelsen orienteret
Det kører som det plejer i 2022.
Stævnet tilpasses og begynder torsdag morgen og slutter lørdag aften. Bespisningen
tilpasses og frokost skal købes i boder på stadion.
Der arbejdes på at Eurosporting skal skaffe hold fra 2023.
I øjeblikket er tilmeldingen på højde med tilmeldingen i 2019.
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4.

Regnskabsorientering [GR]

Orientering om status på økonomiposten i Grenaa IF
Gitte Rygaard er sygemeldt og har valgt at udtræde af bestyrelsen og FN har midlertidig
overtaget opgaverne.
Økonomiske konsekvenser
Aftalt økonomisk ramme med Talkompagniet for bogføring kr. 30.000,- pr. år
e-conomic licens ca. kr. 10.000,- pr. år
Indstilling
FN og GR har drøftet muligheden for at lade Talkompagniet overtage Grenaa IF Fodbold
bogføring og regnskab og indstiller til at bestyrelsen træffer beslutning om dette.
Det indstilles, at foreningens bogføring og regnskab konverteres fra KlubOffice til economic. Dette vil optimere regnskabsprocessen og minimere omkostninger og sårbarhed.
Det indstilles at Revisor Christina Just Nielsen vælges som kasserer på næste
generalforsamling.
Beslutning
Bestyrelsen indstiller til, at Revisor Christina Just Nielsen vælges som kasserer på næste
generalforsamling.
Økonomien skal konverteres fra Kluboffice til e-conomic.
Der er aftalt økonomisk ramme for bogføring
e-conomic licens ca. kr. 10.000,- pr. år.
Regnskabsorientering
Regnskab udsendes på forhånd (UDSAT)
4.1

Regnskab/Budget

Udsat
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4.2

Kontingentrestance

FC Djursland:
Senior:
Ungdom:
Samlet:

5.

0
0
3.650,3.650,-

Kommunikation

Hvad er vigtigt at kommunikere fra mødet
• Ændringer i bestyrelsen. Thyge og Thomas Brink træder til på forskellige poster.
Julie Degn og Gitte Rygaard er desværre trådt ud. På førstkommende
generalforsamling indstilles Thyge Traulsen til bestyrelsen.
• Christina administrerer kassererposten indtil førstkommende generalforsamling.
• Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling vedr. kontigentforhøjelse for
u10-19
• Der arbejdes på flere fronter på at skaffe nye mennesker til bl.a kampfordelerposten
GiFs venner.
• Ekstraordinær generalforsamling den 25.04.2022 kl. 18.00, og derefter
bestyrelsesmøde.

6.

Evt.

GT taler med Anita ang. kioskmedhjælper til S4 eller S5.
Sag vedr. lys på bane 9 skal lukkes. Vi søger midler sammen med GIC.
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7.

Næste møde

Formål med mødet
Punkter til dagsorden:
Mødekalender (hver 6. uge)
25. april
13. juni
15. august
27. september (generalforsamling)
Mødet hævet kl. 21:14

Underskrift:

Frederik Nicolajsen

Gitte Rygaard

Gary Taylor

Thyge Traulsen

Henning Meisler

Nicolaj Rygaard Poulsen

Julie Degn Rasmussen
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